VOUCHER
COMPRE E GANHE R$ 500,00

Está apto a participar da promoção a partir dos seguintes requisitos: (i) cliente adquira e assine o contrato de Compra e
Venda de uma ou mais unidades autônomas, (ii) o mesmo deve estar aprovado pela Caixa Econômica Federal, (iii) estar
adimplente nas condições financeiras pactuadas e não existir qualquer outra pendência financeira conforme
mencionado no Regulamento. O prêmio será entregue no dia da Entrega das Chaves do empreendimento adquirido por
meio de um cartão no valor de R$ 500,00”. Promoção vigente de 01/02/2022 a 01/04/2022

REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL
1. DA EMPRESA PROMOTORA
CP LAGEADO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO SPE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
25.115.146/0001-03, com sede na Cidade de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1465,
sala 224, Jardim Botânico, CEP 14021-630, neste ato representada, em conformidade com o disposto em seu
Contrato Social, doravante denominada simplesmente “INCORPORADORA”.
2. DAS DEFINIÇÕES: 2.1 Neste regulamento: a) PROMOÇÃO significa a campanha promocional comprou
e ganhou o prêmio indicado na capa desde Voucher; b) EMPREENDIMENTO: Esta promoção é válida
para o empreendimento da INCORPORADORA indicado na capa desde Voucher; c) PARTICIPANTE é
aquele que adquiriu uma ou mais unidades autônomas do EMPREENDIMENTO; d) CONTRATO é o
“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma Condominial, Sob
Condições Resolutivas” firmado para aquisição de unidade autônoma do EMPREENDIMENTO; e)
PRÊMIO: Comprou uma ou mais unidades autônomas do EMPREENDIMENTO, bem como observados
todos os requisitos indicados na Cláusula 5ª abaixo, dará ao PARTICIPANTE o direito ao prêmio indicado
na capa deste Voucher;
3. DOS PARTICIPANTES: 3.1 A PROMOÇÃO é aberta exclusivamente ao PARTICIPANTE que tenha
efetivado a compra de uma ou mais unidades autônomas do EMPREENDIMENTO; 3.2 A PROMOÇÃO
não é válida para os casos de permuta e/ou cessão de direitos de unidades.
4. DA VALIDADE: 4.1 Esta promoção é válida pelo prazo indicado na capa deste Voucher ou enquanto
durarem os estoques dos prêmios objetos da presente campanha.
5. DOS REQUISITOS: 5.1 Para que o PARTICIPANTE faça jus à premiação indicada na alínea “e” da
Cláusula 2.1 supra, deverão ser observados os seguintes requisitos: a) O PARTICIPANTE deve adquirir uma
ou mais unidades autônomas do EMPREENDIMENTO e permanecer adimplente até a quitação integral
do preço indicado no CONTRATO; b) O PARTICIPANTE deve se manter vinculado à INCORPORADORA
até o cumprimento integral do CONTRATO, ou seja, o CLIENTE perderá o direito à premiação na hipótese
dele rescindir, distratar e/ou ceder para terceiros o CONTRATO firmado para aquisição da unidade
autônoma do EMPREENDIMENTO; c) O PARTICIPANTE também perderá o direito a premiação se ele,
por qualquer razão, atrasar o pagamento de qualquer parcela do preço ajustada no CONTRATO;
6. DA CONTEMPLAÇÃO DO PARTICIPANTE: 6.1 Feita a aquisição de uma ou mais unidades autônomas
do EMPREENDIMENTO e cumprido todos os requisitos previstos neste regulamento, o PARTICIPANTE
será comtemplado ao PRÊMIO indicado na alínea “e” da Cláusula 2.1 supra. 6.2 O PRÊMIO não poderá ser
transferido em hipótese alguma para outras pessoas, nem cedido para terceiros em função de cessão da
unidade compromissada, e, nem por outra forma qualquer. 6.3 O PRÊMIO será entregue pela
INCORPORADORA ao PARTICIPANTE após a expedição do Habite-se do EMPREENDIMENTO,
concomitante à entrega das chaves da respectiva unidade autônoma.
7. DISPOSIÇÕES DIVERSAS: 7.1 Com a participação no evento promocional em referência, o
PARTICIPANTE desde já, concorda e autoriza a utilização, gratuita, de seu nome, dos direitos de imagem e
voz, com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação
dos resultados e consequente reforço da mídia publicitária, durante e após o término da campanha
promocional, sem qualquer ônus ou encargos para a INCORPORADORA, ou para a empresa promotora de
evento. 7.2 Com a participação neste evento estarão os participantes aceitando total, irrestrita e
tacitamente todas as disposições constantes do presente regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas
porventura nele suscitadas, analisados e solucionados exclusivamente pela INCORPORADORA. 7.3 A
INCORPORADORA reserva-se o direito de alterar qualquer item desta campanha promocional, sem aviso
prévio dos participantes. 7.4 Eventuais alterações deste REGULAMENTO serão realizadas por Termo
escrito, em aditamento ao presente. 7.5 A critério exclusivo da INCORPORADORA poderá ser excluído
desta PROMOÇÃO qualquer participante que utilize atitudes que sejam consideradas ilícitas aos costumes
e a ética das empresas envolvidas com a promoção.

